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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện 

 về Tờ trình, Báo cáo và dự thảo Nghị quyết  

trình kỳ họp tứ 14, HĐND huyện khóa XI 

  

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về việc thẩm tra báo 

cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI; 

qua xem xét Báo cáo số 453/BC-UBND ngày 09/12/2020 của UBND huyện về 

tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo số 454/BC-UBND ngày 

09/12/2020 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế-

xã hội năm 2021; kết hợp thông tin khảo sát, giám sát tại một số địa phương, đơn 

vị, Ban Pháp chế báo cáo HĐND huyện một số nội dung sau:  

1. Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, nội chính, 

xây dựng chính quyền trong năm 2020 và 05 năm, giai đoạn 2016-2020: 

 Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với nhận định, đánh giá 

trong các báo cáo UBND huyện; qua 5 năm quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nghị quyết của Huyện ủy 

và Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-

2020. Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, tác động của biến 

đổi khí hậu, dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc như dịch tả lợn Châu Phi, đặc biệt 

đại dịch Covid-19 xảy ra năm cuối kỳ kế hoạch. Nhưng với sự nỗ lực của UBND 

huyện và các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, 

chủ trương của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc 

phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Nâng 

cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống “diễn biến hòa 

bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Công tác tuyển chọn, gọi công 

dân nhập ngũ luôn được chú trọng và tổ chức thực hiện, hoàn thành 100% chỉ 

tiêu giao quân hằng năm. 

Công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được tập 

trung thực hiện. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các chương trình 

quốc gia phòng chống tội phạm, phong trào tự quản về an ninh trật tự được phát 

động và duy trì thường xuyên, bảo vệ tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị, 

không để xảy ra điểm nóng. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48- 

CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Chỉ thị số 

21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. 
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Bộ máy tổ chức của UBND huyện, xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc 

khối chính quyền được tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn gắn với quy hoạch, 

đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo 

tiêu chuẩn, phù hợp về chuyên môn và cơ cấu về độ tuổi, giới tính. Phát huy tính 

chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp lệnh về dân chủ 

ở cơ sở cũng như kỷ cương, kỷ luật hành chính ở các đơn vị, địa phương.  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, nhờ đó, tình hình quốc 

phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Việc đổi mới, 

sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được thường 

xuyên chỉ đạo thực hiện, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và tinh 

giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, 

đơn vị. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh tiếp tục được quan tâm, kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: 

 - Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ có lúc 

chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.  

- Tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia 

tăng. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số địa phương chưa 

mạnh. Chưa phát huy hết vai trò của người dân trong việc phát hiện, chủ động tố 

giác tội phạm.  

- Chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đôi lúc đôi nơi còn 

hạn chế. Chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật chưa đủ sức răn đe. Ý thức 

chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao.  

- Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có lúc chưa kịp thời, đơn thư 

khiếu nại, tố cáo vượt cấp vẫn còn xảy ra.  

- Năng lực quản lý, điều hành của một số cơ quan hành chính nhà nước còn 

hạn chế; sự phối hợp giữa các ngành, địa phương có lúc chưa đồng bộ; kỷ cương, 

kỷ luật hành chính chưa nghiêm. Tác phong, lề lối làm việc của một bộ phận cán 

bộ, công chức, viên chức chưa khoa học, hiệu quả thấp.  

2. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và 5 năm, giai đoạn 2021-2025: 

 Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với các quan điểm, mục tiêu, 

chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và 5 

năm, giai đoạn 2021- 2025 UBND huyện đã đề ra. Ngoài ra, Ban Pháp chế đề 

nghị cần quan tâm một số vấn đề sau:  

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo 

hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác cải cách hành 

chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trong thực thi công vụ. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy định, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính. Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn.  
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- Chỉ đạo các ngành, địa phương thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động nắm 

bắt tình hình; tập trung lực lượng tích cực đấu tranh phòng ngừa, không để các 

loại tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng. Đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử đại biểu 

quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, củng cố, kiện 

toàn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND huyện và các xã, thị trấn 

sau bầu cử.  

- Tăng cường trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu trong công tác tiếp 

công dân, đối thoại với doanh nghiệp và giải quyết đơn thư để kịp thời giải quyết 

những phát sinh, vướng mắc từ cơ sở. Tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương 

xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài 

không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự.  

- Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn 

kịp thời, có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, 

đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Chỉ đạo tăng cường 

công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương với cơ quan tư pháp trong đấu 

tranh phòng, chống tội phạm nhất là các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm có 

liên quan đến tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép và vi 

phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Đảm bảo kết hợp hài 

hoà các mục tiêu phát triển kinh tế với giữ vững ổn định chính trị và trật tự an 

toàn xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng. 

3. Tính pháp lý của dự thảo nghị quyết: 

Ban Pháp chế HĐND huyện nhận thấy rằng nội dung và thể thức của dự 

thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và Nghị quyết về 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của UBND huyện trình 

phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với thẩm quyền được giao và đảm 

bảo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành như: Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ban Pháp chế 

thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét ban hành Nghị quyết về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Nghị quyết về kế hoạch phát triển 

kinh tế -xã hội 5 năm 2021 – 2025. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về dự thảo 

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và dự thảo Nghị 

quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Kính trình kỳ 

họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND huyện; 
- UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Đại biểu khách mời; 

- Lưu VT. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

(Đã ký) 

 

  Nguyễn Văn Đãi 

 


